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MAKRO IN MIKRO LOKACIJA
Na zahodu Slovenije, na prehodu iz osrednje Slovenije v Furlansko nižino, se južno od Vipavske doline
strmo dviga skrajno severozahodni del Krasa, uravnana planota s številnimi vrtačami, udornicami in suhimi
dolinami na višini med 150 in 460 m.n.v. Na grebenu tako imenovanih Črnih hribov je skrajno zahodno ob
državni meji z R Italijo, v občini Miren-Kostanjevica, vzpetina Cerje (343 m.n.v), od koder se odpira
nepozaben razgled na Tržaški zaliv in Kras, na Vipavsko dolino, v furlanske nižine ter prek Gorice in Brd na
najvišje vrhove Julijskih Alp. Na vrhu Cerja stoji 21m visok kamniti monumentalni spomenik - Pomnik
posvečen braniteljem slovenske zemlje. Ohranjene sledi jarkov, kavern in obzidja, po katerih danes
potekajo poučne poti miru, zgovorno kažejo, da je na tem območju pred več kot sto leti potekala krvava
Soška bitka - prizorišča prve svetovne vojne.
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Slika št.1: Orto-foto: Pogled nad območjem z juga
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V zračni razdalji 1,4 km JZ od vzpetine Cerja, se nahaja manjša strnjena vasica Lokvica. Od vasi skrajno JV v
oddaljenosti 1km, pa gručasto naselje Opatje selo, ki se na severnem delu prične z industrijskim območjem
(lesno predelovalna industrija, kamnoseštvo, proizvodnja polnil). Vzhodno od Cerja se nadaljuje greben
Črnih hribov zahodnega Kraškega roba - Veliko Medvejšče, Fajtji hrib, Veliki Vrh, Renški vrh pa vse so
Trstelja. Na zahodu v oddaljenosti cca. 2km zračne linije, se Slovensko ozemlje zaključuje z državno mejo
R Italije, ob kateri vzporedno v oddaljenosti od cca. 100m do 200m v smeri SJ poteka regionalna cesta
Miren – Kostanjevica na Krasu. Zahodno od vasi Lokvica, tik ob križišču regionalne ceste in povezovalne
ceste, ki vodi od mejnega prehoda Devetaki-Lokvica, se nahajajo strnjeni trije stanovanjski objekti, obdani
s kamnitim zidom. Onstran meje v dolini, zahodno, vizavi vzpetine Cerja ni naselij, razen ene samostojne
nenaseljene stanovanjske hiše, SZ naselje Gabrje, JZ v oddaljenosti pa vasi Devetaki, Vižintini in Parkišče.
V dolini prav poteka regionalna cesta Sovodnje ob Soči – Tržič, ki ločuje vzpetino Brestovec od Slovenskega
Krasa.
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Slika št.2: Ortofoto: Pogled nad območjem z zahoda

Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – GASILSKA ENOTA NOVA GORICA

Stran: 4/40

Poročilo o požaru v naravnem okolju – CERJE 2019

Avgust 2019

Zahodno od Cerja, severno od mejnega prehoda Devetaki – Lokvica, poteka v smeri Z-SV tudi
visokonapetostni 400 kV daljnovod Divača – Redipuglia (ITA), v upravljanju javnega podjetja ELES d.o.o.
Zahodno od pomnika na Cerju, cca. 500m v smeri S-JV prek planote pa poteka 20kV visokonapetostni
daljnovod Miren – Sela na Krasu v upravljanju družbe Elektro Primorske.

Slika št.3: Elektro infrastruktura - prečkanje elektro daljnovodov prek območja
Občina Miren-Kostanjevica meri 64 km2 in šteje približno 4950 prebivalcev. Na zahodu meji z Republiko
Italijo, na severu z občino Šempeter- Vrtojba, na vzhodu z občino Renče-Vogrsko in na jugu z občino
Komen. Občina obsega 15 naselij, ki so organizirana v 8-ih krajevnih skupnostih. Največji kraj v občini je
Miren, ki je tudi občinsko središče.
Večji del občine ki je tipična kraška pokrajina je neprestano izpostavljen nevarnosti požarov v naravnem
okolju. Za javno gasilsko službo v občini skrbita matično Prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na
Krasu - gasilska enota III. kategorije in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enot Nova
Gorica, gasilska enota VI. kategorije, čigar občina je tudi soustanoviteljica. Prostovoljno gasilsko društvo
Kostanjevica na Krasu se povezuje v Gasilsko zvezo Goriške, Severno primorske gasilske regije.

Slika št.4. Občina Miren- Kostanjevica in Gasilske regije v Sloveniji
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Južna in vzhodna občinska meja je hkrati tudi meja med Severno primorsko in Obalno kraško gasilsko
regijo.
Kras sodi med požarno najbolj ogrožena območja v Sloveniji. Vzrokov za to je več, najpomembnejše pa je
prepletanje specifičnih podnebnih značilnosti (sušnost, vetrovnost) in vegetacije (zaraščanje pokrajine). V
zadnjem stoletju in pol se je podoba Krasa izredno spremenila. Iz nekdaj skoraj povsem gole planote se je
spremenil v eno od slovenskih regij z največjim deležem gozda oz. površin v zaraščanju. Kras je bil v
preteklosti vse od intenzivnega krčenja listnatih gozdov naprej, pod močnim vplivom človekove obdelave,
površin v zaraščanju sploh ni bilo. K temu je odločilno vlogo prispevala paša drobnice in goveda. Živali so
namreč sproti skrbele za to, da grmovje na pašnikih ni moglo pognati. Sredi 19. stoletja so avstro-ogrske
oblasti začele z načrtnim pogozdovanjem Krasa s črnim borom, ki se je izkazal kot edina uspešna drevesna
vrsta za rast na opusteli planoti. Nasadi so bili pravilnih oblik in jasno omejeni od okolice. Povsem očitno
je bilo kje se končajo travniki ter pašniki in se začne gozd. Danes ni več tako. Z opuščanjem živinoreje se
začno gozdovi nenadzorovano širiti, začne se zaraščanje Krasa. Predvsem v zadnjih dveh desetletjih smo
priča opustitvi košnje travnikov, kar še pospešuje zaraščanje velikih površin. Danes lahko tako opazujemo
kako so se z grmovjem zaraščene površine že povsem približale naseljem. Poleg težje prehodnosti
pokrajine, predstavljajo gozdovi črnega bora, skupaj s sosednjimi površinami v zaraščanju, veliko nevarnost
za nastanek požarov v naravi, ki lahko zelo hitro ogrozijo tudi bližnja naselja.

LOKACIJA, DATUM IN ČAS NASTANKA POŽARA

Požar se je pričel v sredo, 21.avguta 2019, nekaj po 12.00 uri (prva prijava v Regijski center za obveščanje
je prispela ob 12:24 uri) vzhodno od pomnika na Cerju, v oddaljenosti cca 550m., po vsej verjetnosti tik ob
makadamski poti, na cca. 330 m.n.v.

Cerje

Slika št.5.: Lokacija pričetka požara
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Slika št.5.: Pogled na požar iz Mirna v času nastanka požara

Vzrok požara je še neznan. Policija v sodelovanju z Italijanskimi pristojnimi oblastmi intenzivno preiskuje
primer, saj se je v zadnjem krajšem časovnem obdobju na tem in čezmejnem območju, pojavilo večje
število požarov v naravnem okolju.
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OBSEG POŽARA

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana je požar zajel 85,25 ha površin, od tega 37,20 ha
gozda in grmičevja, ter 48,05 ha drugih površin. Glede na tip požara je po odstotnem deležu opožarjene
površine požar bil v 55% talni požar, 40% vršni (kompleksi) in le 5% podtalni požar. Škoda je ocenjena na
85.000€. Območje je potrebno obnove. Zadnji večji požar, ki je opustošil na tem območju, je bil v letu 1994.
Podrobnejše poročilo o opožarjeni površini je pripravil Zavoda za gozdove Slovenije, OE Sežana.

Vir: OneDrone d.o.o.

Vir: OneDrone d.o.o.

Slika št.6,7: Orto-foto in obris območja požara posneto z brezpilotnim letalnikom - dronom
Poudariti je potrebno, da je bil požar izključno na območju R Slovenije, v občini Miren-Kostanjevca in ni
prešel državne meje z R Italijo, kot so mediji tekom intervencije napačno poročali.
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Slika št.8,9: Orto-foto: Obris območja požara in območja pogorelega gozda
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Slika št.10,11: Orto-foto: Obris območja požara, vrsta požara in območje potrebne sanacije
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KLIMATSKE ZNAČILNOSTI IN PODATKI O VREMENU

Kras zaznamuje prehodna lega med celinskim podnebjem osrednje Slovenije in milim submediteranskim
podnebjem Severnega Jadrana. Vpliv morja je močno občuten v obmorskem pasu, pronica pa tudi v
notranjost hladnejšega celinskega območja.
Submediteransko podnebje Vipavske doline in njene značilnosti mešanja celinskih in sredozemskih
podnebnih vplivov (velike razlike v temperaturi zraka ob morju in na hladnih gorskih planotah), pomembno
kroji neprestano menjavanje toplega, vlažnega jugozahodnega vetra imenovanega Mornik in Burje,
mrzlega severno zahodnega vetra, ki večkrat zapiha s Trnovske planote. Hladen zrak je gostejši in težji od
toplega, zato ga izpodrine in pade z gora čez Kras proti morju. Včasih njegovi sunki dosežejo orkansko
hitrost. Burja prinaša svež zrak in lepo vreme, prav tako pa močno izsušuje kraška plitva tla. Mrzel zrak, ki
piha s Trnovskega gozda in Nanosa v dolino in čez Kraško planoto, se segreje in vsrka vlago. Kapljice izparijo,
oblaki izpuhtijo. Mrzla burja preprečuje, da bi na Krasu in ob obali rasli večji sestoji pravega sredozemskega
rastlinja.
Meteorološki podatki navedeni v nadaljevanju so podatki pridobljeni iz spletne strani arhiva Ministrstva za
okolje in prostor, Agencije RS za okolje, najbližje samodejne meteorološke postaje v Biljah. Meteorološka
postaja se nahaja na lokaciji Lon=13.6240 Lat=45.8956 na nadmorski višini 55 m.n.v. in je od vzpetine Cerje
343 m.n.v., oddaljena dobrih 2,57km. Zaradi velike višinske razlike (288m) in oddaljenosti, navedeni
podatki lahko ne podajajo dejanskih razmer na območju požara.

Samodejna vremenska
postaja Bilje – Nova Gorica

Slika št.12. : Lokacija avtomatske meteorološke postaje v Biljah pri Novi Gorici
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Močna burja na območju Kraške planote se je dne 21.8.2019 pričela ob 8.00 uri zjutraj. Zabeležena je bila
povprečna hitrost vetra od 6,5m/s (23 km/h ) pa do 8,5m/s (30,6 km/h). V času nastanka požara 12:24 uri
(prejeti klic), je ta znašala med 7 in 7,5 m/s (25,2 – 27km/h) in se po 14 uri povzpela na najvišjo raven dneva
8,5m/s (30,6km/h). Hitrost vetra se je zaznano znižala šele po 21 uri in ob 23 uri za kratek čas dosegla tudi
najnižjo vrednost 3 m/s (10,8km/h). Sledila je ponovna krepitev hitrosti, ko je dne 22.8.2019 ob 1.30 uri
ponoči dosegla najvišjo hitrost 7m/s (25,km/h). Zatem pa je sledilo razgibano linearno upadanje hitrosti
do 12 ure, ko je povprečna hitrost vetra bila med 4 m/s (14,4 km/h) in 6 m/s (21,6km/h).
Za burjo so značilni sunki vetra, ki so ob cca. 14 uri dne 21.8.2019 dosegli najvišjo zabeleženo vrednost
15m/s (54km/h). Dne 22.8.2019 pa je bil zabeležen najvišji sunek vetra ob cca. 1.30 uri ponoči in je znašal
12,5 m/s (45km/h). Sunki vetra so nato po 8 uri zjutraj znatno upadli.
Smer vetra je bila dne, 21.8.2019 do cca. 9.30 ure zelo nestabilna in je spreminjala smer. Od 10.00 ure
dalje pa se je ustalila in obdržala kontinuirano 100°, vse do 17 ure. Smer vetra je zelo lepo razvidna tudi iz
spodnje slike, posneta ob cca. 15 uri.
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Slika št.13.: Smer širitve požara za zaradi burje
Po 17. uri pa je veter začel spreminjati smer in sicer začel izgubljati azimut, kar je pomenilo spremembo
smeri vetra iz smeri NE.
Povprečna relativna vlaga je dne, 21.8.2019 ob 6.00 uri zjutraj bila precejšnja 90%, nato pa je skokovito
vpadla na dobrih 46% od cca.12 do 14ure, ter se nato postopno vendar ne bistveno pričela zviševati vse
tja do 55%. Naslednji dan, pa se je le ta še spustila na dobrih 30%. Na grafu je med 23 in cca.2 uro zjutraj
naslednjega dne, ter cca. med 5. in 6 uro zaznati porast vlage. Vzrok temu je krajevno deževje (pršenje), ki
pa območja Kraške planote ni zajelo. Poudariti želimo, da je to deževje bilo zgolj v Vipavski dolini, kjer je
tudi avtomatska merilna postaja, ki je od območja požara oddaljena dobrih 1,7 zračne razdalje.
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NEAKTIVIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Celotno Območje občine Miren-Kostanjevice je glede na oceno ogroženosti Slovenskega ozemlja z NUS,
ocenjeno kot območje z zelo veliko ogroženostjo.

Slika št.14: Ocena ogroženosti Slovenije zaradi NUS-a

Vir: URSZR

Iz dokumentov vojaške kartografije iz 1. svetovne vojne je prva bojna linija potekala cca. 1km vzhodneje
od pomnika na Cerju prek vzpetin Veliko Medvejše, Volkovnjak. Zahodneje od Cerja pa je iz zemljevida
razvideti, da je to področje bilo področje številnih topniških položajev Italijanske vojske in posledično
območje kamor je padlo večje število topniških izstrelkov.
Srditi boji so se odvijali na Pobočju Pečinke, Velikega hriba, Fajtinega hriba in Grmade. Ravno tu so se
Italijani hoteli za vsako ceno prebiti do Trsta (14. september 1916 in 5. september 1917). V deveti soški
bitki med 31. oktobrom in 4. novembrom 1916 Italijani prodrejo na Krasu skoraj do Kostanjevice (oz. do
prvih hiš v Kostanjevici), zavzamejo pa tudi Fajti hrib. Frontna črta se kasneje na tem območju ni več kaj
bistveno spreminjala.

Vir: URSZR

Slika št.15: Lokacije topniških položajev Soške fronte – 1. Svetovna vojna
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V času trajanja požara je v dveh dneh, bilo skupaj evidentiranih 6 detonacij od katerih sta bili 2 močnejši
in 4 manjše. Na srečo zaradi tega ni bil nihče poškodovan.
Na podlagi tega je bilo državni enoti za neaktivirana ubojna sredstva (DENUS) predlagano, da v čim
krajšem času po požaru, zaradi dostopnosti in preglednosti opožarjenega območja, območje vizualno
pregleda in po potrebi opravi detekcijo NUS-a, ter tako za bodočnost zmanjša nevarnost NUS-a v primeru
požarov.
Državna enota je dne 31.8. in 1.9. opravili pregled in detekcijo in na požarišču našla 57 kosov različnih
neaktiviranih ubojnih sredstev, v skupni teži 192,23 kg, med katerimi so bila tudi takšna, da jih je bilo zaradi
varnosti potrebno uničiti na samem kraju. Podrobno poročilo o oceni stanja, pregledu in detekciji na
požarišča je pripravila DeNUS-a.

ČEZMEJNA POMOČ

Pri gašenju požaru na Cerju dne, 21.8. in 22.8.2019, so poleg Slovenskih gasilcev, občinskih in državnih
služb sistema zaščite in reševanja RS ter Slovenske vojske, sodelovali tudi pripadniki CZ avtonomne dežele
Furalnije Julijske krajine (FJK) in sicer:
 Regijski inšpektorat za gozdove FJK in
 Gasilski oddelki CZ občin v regiji v bližini državne meje in sicer:
o Manzana,
o Krmina,
o San Pier d´Isonzo,
o Ronk,
o Savodenj pri Gorici,
o Tržiča,
o Sagrada,
o Fogliana – Redipuglie,
o San Canziana d´Isonzo in
o San Lorenza Isontine.
 Helikopter CZ FJK
Pomoč je potekala po Protokolu o čezmejnem sodelovanju med Upravo RS za zaščito in reševanje MORS
in CZ avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine Italijanske republike pri napovedovanju, preprečevanju
in vzajemni pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, podpisanem v letu 2006.
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Kronološki potek aktiviranja čezmejne pomoči:
Glede na hitrost in smer širjenja požara (državna meja R Italije/Slovenija) je vodja intervencije (Simon
Vendramin) ob 15:21 uri, telefonsko obvestil poveljstvo gasilcev iz Gorice o požaru v naravnem okolju na
območju Cerja in o temu, da zaradi burje obstaja možnost, da bo požar prešel tudi prek državne meje.
Obveščanje je potekalo na podlagi sporazuma med poveljstvom gasilske enote iz Gorice in Javnim zavodom
za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica o čezmejnem sodelovanju na področju gašenja požarov in
reševanje na splošno.
Na podlagi prejete informacije, je poveljstvo gasilcev iz Gorice nemudoma o tem obvestilo pristojni center
CZ FJK v Palmanovi, od koder so bili aktivirani pristojni gasilski oddelki CZ občin za gašenje požarov v
naravnem okolju, helikopter in regijski inšpektorat za gozdove.
Ob 15.45 uri je bil med vodjo intervencije in vodjo Italijanskih gasilskih sil CZ (Capovilla Antonio)
vzpostavljen prvi telefonski stik, kjer je šlo za predajo informacij o samem požaru (požar je bil po oceni od
državne meje oddaljen med 500 in 700m).
Italijanske sile CZ so se namestile v pripravljenost ob regionalni cesti Sovodnje ob Soči – Tržič in čakale na
prehod požara preko državne meje. Njihov aktiviran helikopter pa je pričel s preventivnim zalivanjem
obmejnega območja na Italijanski strani, zatem pa tudi prešel na Slovensko stran gasiti čelo požara.
Ker so javni mediji objavili novico, da požar na Slovenski strani gasi tudi Italijanski helikopter in o temu na
URSZR niso bili seznanjeni, je bil ob 16:40 vzpostavljen prvi telefonski klic med poveljnikom CZ RS Srečkom
Šestanom in vodjo intervencije Simonom Vendraminon. Šlo je za preverjanje informacij in seznanitev s
situacijo.
Med neprestano izmenjavo informacij in usklajevanjem med vodjo gasilskih sil CZ Italije in vodjo
intervencije, je bil podan taktičen predlog, da bi se Italijanske gasilske sile CZ premestilo iz regionalne ceste
iz doline na Italijanski strani, višje na regionalno cesto Miren-Kostanjevica na Krasu, na Slovensko stran.
Namen je bil, da bi s skupnimi močmi požar uspeli omejiti na regionalni cesti na Slovenski strani. V kolikor
bi ta načrt spodletel, pa bi vse sile premestili na Italijansko stran, na spodnjo cesto. Predlog je bil s strani
Italijanske strani nemudoma sprejet, vendar Italijanske gasilske sile CZ niso imele dovoljenja za prestop
državne meje. Razlog naj bi bila neupravičenost do zavarovanje pripadnikov CZ in njihovih vozil v primeru
nezgode, ker ni bilo podlage o posredovanju v tuji državi (aktiviranje po protokolu URSZR in CZ FJK). Ta
informacija je bila ob 16:40 uri posredovana poveljniku CZ RS, ki je pričel z nadaljnjimi aktivnostmi na
URSZR v zvezi s tem.
Po podatkih in fotokopijah poslanih in prejetih obrazcev EMER-1,2 (obrazci o prošnji o pomoči med
pristojnim centri držav), ter izpisa časov telefonskih pogovorov med vodjo intervencije in poveljnikom CZ
RS ter odgovorno osebo na URSZR za mednarodno pomoč (Horvatom Borutom, prvi klic 18:21 uri) je
razvideti, da je proces aktiviranja (administracija in odobritev) čezmejne pomoči po protokolu trajala
cele 2uri , kar je bilo predolgo na dane razmere. Razlog temu naj bi bila nedosegljivost odgovorne oseb-e
na vladi, ki naj bi morala izdati sklep za odobritev zaprosila za čezmejno pomoč. Vprašanje pa je, če je to
sploh bilo res potrebno.
Uradna potrditev Italijanske strani o prejemu zaprosila in takojšen prihod sil na Slovensko stran se je
zgodila ob 19.00 uri. V času trajanja na urejane zaprosila za pomoč, pa je med vodjo intervencije in
poveljujočim na Italijanski strani bilo opravljenih kar precej telefonskih klicev (samo z Italijanske strani 7
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klicev), v katerih je bilo čutiti nestrpnost po dolgem čakanju (v pozitivnem smislu) in zastavljanje
ponavljajočih vprašanj: Ali smo že izvedli zaprosilo?, Kdaj bo poslano? itd.
Poudariti želimo, da je časovno zelo dolgo trajajoč proces aktivacije pri italijanskih kolegih pustil
nedvomno zelo slab vtis o naši organiziranosti, na katero pa kot gasilci na terenu nimamo vpliva. Zato
predlagamo, da bi bilo zelo nujno potrebno, da se nemudoma usedemo za mizo, prediskutiramo in
analiziramo kje in zakaj se je zalomilo, ter po potrebi podrobneje še enkrat seznanimo s postopki, da
bomo v bodoče bolj odzivni in uspešni. Ta aktivnost se mora izvesti čim prej, saj se nam lahko že jutri
lahko zgodi nesreča, ko bomo ponovno potrebovali ali moda tudi nudili pomoč.
Na spodnjem grafikonu je prikazano skupno število vseh sodelujočih pripadnikov Italijanskih sil CZ glede
na dani čas posredovanja na Slovenski strani. Italijansko moštvo se je tekom intervencije izmenjevalo na
vsake 4 do 8 ur. Poimenskega seznama sodelujočih in časov kdaj so bile menjav moštva na terenu nismo
vodili.

Iz grafikona je razvidno, da je helikopter CZ FJK pričel z delom že ob 17.00 uri, pehotne in motorizirane sile
pa so prestopile mejo ob 19.00 uri skladno s prejemom uradne prošnje po pomoči.
Helikopter Italijanske CZ FJK je v dveh dneh na požarišče v 60 odmetih, odvrgel cca. 45m3 vode.
Tekom večera dne, 21.8.2019 je bilo na podlagi dogovora vodje intervencije z vodjo Italijanskih gasilskih
sil CZ in operativnim centrom CZ FJK, dogovorjeno, da URSZR za dne 22.8.2019 ponovno preko predpisanih
obrazcev preda potrditev zahteve za aktivacijo helikopterja CZ FJK.
Dne 22.8.2019 ob 6.45 uri pa je bil s helikopterjem opravljen tudi prelet požarišča z vodjo intervencije.
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Tabela: Število sodelujočih pripadnikov CZ FJK glede na čas

SREDA, 22.8.2019

TOREK ,21.8.2019

SKUPAJ

CFR 2 (GO)

Ronchi dei Legionari
(GO)

Fogliano Redipuglia
(GO)
San Canzian
d'Isonzo (GO)

Cisterna

Vozila za
gašenje
gozdnih
požarov

CFR 1 (GO)

AC

Avt
o

Sagrado (GO)

San Pier d'Isonzo
(GO)
Ronchi dei Legionari
(GO)
Savogna d'Isonzo
(GO)
Monfalcone (GO)

Farra d'Isonzo (GO)

Krmin (GO)

Manzan (GO)

Helikopter

ČAS

DATUM

Modul (oddelek) CZ za gašenje gozdnih
požarov občine

17:00

2

2

17:15

2

2

17:30

2

2

17:45

2

2

18:00

2

2

18:15

2

2

18:30

2

2

18:45

2

2

19:00

2

3

2

4

5

2

20:00

2

3

2

4

5

2

21:00

3

2

4

5

22:00

4

2

4

5

3

3

24

2

3

3

26

2

2

3

3

24

2

2

3

3

25

2

2

3

24

2

3

20

23:00

4

4

2

4

3

0:00

4

4

2

2

3

1:00

4

4

2

2

3

3

18

2:00

4

4

2

2

3

3

18

3:00

4

4

2

2

3

3

18

4:00

4

4

2

3

3

16

5:00

4

4

2

3

3

16

6:00

4

4

2

3

3

16

3

11

7:00

2

8:00

2

9:00

2

4

2
2

3

3

2

12

2

2

2

3

3

2

16

10:00

2

2

2

3

3

2

14

11:00

2

2

2

3

3

2

14

12:00

2

2

2

3

3

2

14

13:00

2

2

2

3

3

2

14
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SPREJEMNO (ODJAVNO) MESTO

Za potrebe sprejema in odjave gasilskih enot, se je nemudoma ob aktiviranju večjega števila gasilskih enot
(cca. 14:00 uri), vzpostavilo sprejemno mesto, ki je tekom intervencije tudi večkrat spremenilo lokacijo in
sicer:
1. Parkirni prostor ob glavni cesti Miren-Kostanjevica, uvoz na cesto za Cerje
Odločitev o lokaciji sprejemnega mesta je bila s strani prve vodje intervencije napačno ocenjena.
Lokacija je bila v smeri čela požara (smeri širitve požara), pod 220kV daljnovodom, zato je bila ob
15.10 uri premeščena na drugo lokacijo. Razlog premestitve je bila varnost.
2. Parkirni prostor ob glavni cesti Miren-Kostanjevica, 100 m iz naselja Miren v smeri Opatjega sela.
Lokacija je bila izbrana na podlagi smeri prihoda aktiviranih gasilskih enot Severno Primorske
regije, vendar se je tudi ta lokacija pokazala za ne najbolj primerno. Namreč lokacija je v dolini in
tako izven dosega radijske zveze Simpleksnega kanala zvez ZA-RE. Zato se je za sporazumevanje
med poveljniškim mestom uporabljal Semi-dupleksni (repetitorski) kanal ZARE-31, predvsem pa
sistem telefonske komunikacije - GSM.
3. Prireditveni prostor Opatje selo, 100m od poveljniškega mesta
Po popisu vseh prispelih aktiviranih gasilskih enot iz Severno primorske regije je bila sprejeta
odločitev, da se sprejemno mesto premesti na lokacijo prireditvenega prostora, v primerno
oddaljenost ob poveljniškega mesta v Opatjem selu, kjer je bilo tudi do zaključka intervencije.
2

2

1

1

3

3

Slika št.16: Lokacije sprejemnega mesta
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GAŠENJE S HELIKOPTERJI

S strani vodje intervencije (Kverh Erika) je bila ob 13:15 uri preko ReCO Nova Gorica podana zahteva, da
se aktivira dvoje helikopterjev Slovenske vojske. Na razpolago sta bila odobrena večji - AS AL Cougar 532
in manjši - Bell 412. Vzporedno z aktivacijo helikopterjev se je pričelo tudi z iskanjem lokacije za Helioport
in določilo odvzem vode iz reke Vipave, za jezom v Oševljeku, kot je to bilo pri predhodnih požarih na tem
območju. Zaradi tega se ni načrtovalo postavitve bazena. Načrtovana lokacija pa se je izkazala kot
neprimerna, saj je pilot helikopterja (Cougar) po prvem odvzemu vode iz reke, zaradi vremenskih razmer
in stanja zaraščenosti brežine reke, lokacijo ocenil kot neprimerno in nevarno. Zato je bila s strani pilota
podana zahteva, da se pripravi odvzemno mesto iz bazena. Med tem časom, pa si je poiskal drugo lokacijo
za odvzem vode iz reke Vipava.
Lokacija helioporta je bila določena na travniku (polju), južneje od vasi Orehovlje (45°53'6.96"S,
13°36'42.20"V). Odvzem vode iz bazena pa še cca.150 južneje od helioporta bliže reki Vipava, od koder se
je preko motorne brizgalne oskrbovalo bazen. Bazen velikosti 19m3 je iz hrambe dostavila Gasilska enota
Nova Gorica, aktiviran pa je bil tudi drugi enak bazen na hrambi pri Gasilsko reševalna službi Sežana, ki pa
se ni uporabil, ker se je pilot Cougarja odločil, da je prvi postavljeni bazen prenizek za omenjeni helikopter
in si je poiskal drugo ustreznejše mesto za odvzem vode v reki Vipava. To je bilo tik ob objektu na naslovu
Orehovlje 14 ( 45°53'38.99"S, 13°36'53.88"V). Postavljeni bazen je kasneje služil za oskrbo helikopterja Bell
412 in za italijanski helikopter AirBusa AS 350. Italijanski helikopter se je primarno v začetni fazi
intervencije oskrboval iz stacionarnih bazenov (45m3) na Sv.Mihaelu (ITA), kasneje pa iz 8m3 bazena
postavljenega na Italijanski strani pri vasi Devetaki ,ki so ga postavili in oskrbovali ločeno Italijanski kolegi.

Slika št.17: Odvzem vode helikopterja Cougar v reki Vipavi pri vasi Okroglica
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Slika št. 18: Lokacije helioporta, mesta namestitve bazena in odvzemnega mesta vode iz reke Vipave
Požar na Cerju sta gasila dva helikopterja Slovenske vojske RS in helikopter civilne zaščite Furlanije Julijske
krajine:

Datum

Enotavrsta helikopterja

Čas
od

do

Skupaj

Število
odmetov vode

Ocenjena
količina vode

CZ FJK (IT) – AirBus AS 350

16.43 18.28

1h45min

20

15 m3

CZ FJK (IT) – AirBus AS 350
Torek,
20.8.2019 MORS – AS AL Cougar 532

19.32 20.23

51min

10

7,5 m3

15:45 21:20

5h35min

42

94 m3

MORS – Bell 412

16:50 20:30

3h40min

35

30 m3

MORS – AS AL Cougar 532

7:30

14:55

6h25min

40

90 m3

21.8.2019 CZ FJK (IT) – AirBus AS 350

6.30

8.30

2h

30

22,5m3

18h16min

177

259 m3

Sreda,

Skupaj
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Količina vode, ki naj bi jo helikopterji odvrgli na požarišče, je bila izračunana na podlagi števila odmetov in
volumna vreče za vodo (Bamby Bucket), ki jo posamezni helikopter uporabljal, z upoštevanjem faktorja
0,75 polnitve (75% polnitev vreče, Cougar = 3000l, Aibus AS 350 = 1000l).
Območje gašenje s helikopterji je bilo razdeljeno. Helikopter CZ FJK je v osnovi gasil čelo požara (označeno
z rumeno barvo), helikopterja slovenske vojske pa severni del požarišča (označeno z rdečo barvo). Ko je bil
severni del požarišča lokaliziran se je Cougar premestil tudi na čelo požara in je prišlo do kombiniranega
gašenje z obema helikopterjema. Dne 22.9.2019, po odhodu Italijanskega helikopterja ob 8:30 uri, je
Slovenski helikopter Cougar zalival žarišča na celotnem požarišču. Z italijanskim helikopterjem se je dne
22.9.2019 ob 6.45 uri opravil tudi pregled požarišča iz zraka.

Vir: OneDrone d.o.o.

Slika št. 19: Razdelitev območja glede gašenja s helikopterjem

Na požarišče je bilo v dveh dneh po grobih ocenah s helikopterji odvrženih cca. 260m3 vode. Helikopterske
sile so se pri gašenju požara, glede na hitrost širjenja požara zaradi vremenskih razmer in nedostopnosti
terena, izkazale kot zelo učinkovite. Nedvomno so pripomogle k temu, da so z odmetavanjem vode na
čelo požara, gasile in zmanjševal intenzivnost gorenja ter omejevale širitev požara. S tem so nedvomno
zagotavljali prepotreben čas, da so se pehotne sile prebile skozi zelo nedostopen teren do samega roba
požara in tako dokončno pogasile - očistile in dobro namočile rob požarišča. Požar se je omejilo pred
glavno cesto Miren-Kostanjevica na Krasu.
Komunikacija med piloti helikopterjev Slovenske in Italijanske strani ter vodjo intervencije (poveljstvom usmerjevalcem helikopterjev) je potekala na radijski frekvenci 119.550MHz AM (Fire Cover). Edini
problem, ki je bil pri komunikaciji zaznati je bil ta, da je bila zveza med poveljstvom intervencije in
helikopterji občasno nedelujoča. Razlog je bil v temu, da je helikopter, ko se je spuščal v dolino
(konfiguracija teren) za zajem vode, šel na nižjo koto, iz vidnega polja oziroma dometa simpleksne radijske
zveze. To je bil tudi razlog v dolgem odzivnem času, preden je Italijanski helikopter uspel pridobiti
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komunikacijo s slovenskimi piloti. Ta problem se je rešil s postavitvijo usmerjevalca helikopterja, ki se je
fizično nahajal na Cerju.

NAČRT RADIJSKIH ZVEZ

Že v prvi fazi vodenja intervencije se je pripravil načrt radijskih zvez, ki pa se je glede na modularno
organiziranost intervencije tudi modularno dopolnjeval. V nadaljevanju je prikazan prvi in končni načrt
radijskih zvez.

Slika št. 20: Prvotni in končni načrt radijskih zvez

Pri komuniciranju prek radijskega sistema zvez ZARE je že v začetni fazi intervencije prišlo do problema
neslišnosti med enotami na terenu na simpleksnemu kanalu. Namreč ves severni del požarišča, ki je mejil
na Vipavsko dolino, kot tudi že poprej omenjena druga lokacija sprejemnega mesta ter helioport, zaradi
nižje kote lokacije, niso bili v vidnem polju poveljniškega mesta in zato tudi v tako imenovanem mrtvem
območju radijskega simpleksnega kanala. Zato je komunikacija potekala predvsem preko telefonov - GSMov posameznih vodij, deloma pa tudi preko stacionarnega repetitorskega kanala sistema zvez ZARE na
kanalu A-31, nameščenega na Cerju, ki pa v osnovi ne služi temu namenu.
Ob prihodu na intervencijo večjega poveljniškega vozila PV-2, GZ Slovenije, ki se je po načrtu aktiviralo
sočasno ob aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ob večjem požaru v naravi, se je na Cerje
namestilo mobilni repetitor sistema zvez ZARE (kanal D 32), s katerim je vozilo opremljeno. Na ta način je
bila odpravljena težava mrtvih lis in vzpostavljena nemotena komunikacija z vsemi delovišči na intervenciji.
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Tako je mobilni repetitorski kanal služil za komunikacijo med vodij sektorjev, poveljstvom in helioportom.
Posamezen vodja je iz vozila PV-2 tudi prevzel digitalno radijsko postajo preko katere se je omogočilo
simultano sledenje vodij po terenu.

OSKRBA Z VODO ZA GAŠENJE

Glede na vedenje, da bo za gašenje požara potreba po večjih količinah vode in tega, da Kraška planota v
osnovi nima površinskih zalog vode, je bila nekaj po 15.00 uri na pristojne službe, ki skrbijo za javno vodo
oskrbo, naslovljeno zaprosilo, da se določijo odvzemna mesta za vodo iz javnega vodovodno hidrantnega
omrežja. Na območju občine Miren-Kostanjevica vodo oskrbo zagotavljata dve službi. Vodovod in
kanalizacija Nova Gorica d.d. za območje Vipavske doline, za Kraško planoto pa Kraški vodovodi Sežana
d.o.o.
Pristojna služba
Vodovod in
kanalizacija Nova
Gorica d.d.
Kraški vodovodi
Sežana d.o.o.

Določena lokacija odvzema vode

Za potrebe

Vrsta
hidranta

Uvoz k čistilni napravi v Vrtojbi

Napajanja helikopterja

Nadtalni

Picerija Frnežar, Miren 222B, Miren

Za oskrbo gasilskih vozil

Podtalni

Lokvica 25

Za oskrbo gasilskih vozil

Podtalni

Na križišču ceste Opatje selo –
Kostanjevica in Sela na Krasu

Za oskrbo gasilskih vozil

Nadtalni

Vodo za oskrbovanje bazena za helikopter se je odvzemalo izključno iz reke Vipava in ni bilo potrebe po
koriščenju vode iz javnega vodovodnega omrežja.
Za potrebe gašenja – napajanja vozil je bila odvzeta voda zgolj iz javnega vodovodno hidrantnega omrežja
Kraških vodovodov Sežana d.o.o. Odvzeta količina je neznana.
Vodovodno hidrantno omrežje je normalno zagotavljajo potrebno oskrbo z vodo.

MODULARNA ORGANIZIRANOST – SEKTORIZACIJA POŽARIŠČA

V sklopu vodenja intervencija je bila uporabljena modularna organiziranost . Z naraščanjem števila gasilskih
enot na intervenciji in širitve požara, se je temu časovno prilagajala tudi struktura vodenja. Določenih je
bilo več prostorskih sektorjev. Na ta način se je zagotovil preglednejši in uspešnejši nadzor in vodenje
intervencije.
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Območje sektorjev, ter poimenovanje oziroma označevanje sektorjev se je tekom intervencije spreminjalo.
Spremembe o poimenovanju sektorjev so se izvedle izključno ob menjavi vodstva intervencije, vodji
sektorjev in gasilcev na terenu.

Slika št. 21: Prva skica stanja na požarišču ob 15.30 uri in skica s požarišča preko noči

Slika št. 22: Sektorizacija požarišča dne, 22.8.2019 ob 6.00uri zjutraj in ob zaključku intervencije
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22.8. 13:00

22.8. 2:00

21.8. 18:00

21.8. 14:00

79

PGD Šempeter
PGD Nova Gorica
PGD Renče Vogrsko
PGD Kostanjevica
na Krasu

190

ŠTAB + LOGISTIKA

HELIODROM

SEKTOR 5
(požarišče)

SEKTOR 4
( čelo -desni bok)

SEKTOR 3
(levi bok-rep)
PGD Kostanjevica
PGD Nova Gorica
PGD Dornberk
PGD Šempeter
GENG

PGD Šempeter
PGD Kostanjevica

PGD Dobrovo

CZ Miren - Kostanjevica
GENG

PGD Nova Gorica
PGD Kanal
PGD Komen
PGD Dobrovo
PGD Čepovan
GZ Vipava
GZ Ajdovščina

PGD Kostanjevica
PGD Šempeter
PGD Dornberk

PGD Šempeter
PGD Kostanjevica
PGD Nova Gorica
GZ Kraška

PGD Dobrovo
PGD Dornberk

CZ Miren -Kostanjevica
GENG
NMP Nova Gorica
IRSVPNDN,
Policija
ZGS OE Sežana
GZS
CZ DENUS
GZ Goriške

GZ Bovec
GZ Cerkno
CZ ITA

GZ Postojna
PGD Nova Gorica
PGD Renče Vogrsko
PGD Kanal

GZ Tolmin
GZ Kobarid
PGD Kostanjevica
na krasu
PGD Šempeter

GZ Idrija

GZ Loška dolina
PGD Kostanjevica
na Krasu
PGD Dornberk
PGD Dobrovo

GZ Cerknica
PGD Renče
PGD Nova Gorica

GZ Vrhnika

GZ Logatec
GENG
CZ ITA

232

199

SEKTOR 2
(čelo -levi bok)

SEKTOR 1
(čelo)

Število
sodelujočih

Razpored gasilskih enot po prostorskih sektorjih in število prisotnih ob določenem času.

CZ Miren -Kostanjevica
GZ Goriške
Severno primorska gasilska
regija
NMP Nova Gorica
GZ Vrhnika
PGD Šempeter
pri Gorici

PGD Dobrovo

CZ Miren Kostanjevica
GENG
Policija
GZS
Notranjska GR
NMP Nova Gorica
Zavod za gozdove OE
Sežana
CZ NUS

Vir: Mihelj Borut, GENG
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SODELUJOČI NA INTERVENCIJI

V dveh dneh je na požaru sodelovalo skupno 743 gasilcev in drugih pripadnikov enot sistema zaščite in
reševanja (CZ, DENUS), Slovenske vojske, Reševalcev, Policije, Zavoda za Gozdove Slovenije in kolegov CZ
avtonomne dežele Furlanije Julijske Krajine iz Italije. Skupno je bilo opravljenih 6894 delovnih ur od tega
pa so jih gasilci opravili 6406 ur.

Vir: GENG, Borut Mihelj

Zgornji grafikon prikazuje skupno število sodelujočih na intervenciji glede na čas in pripadnost enoti. Strm
porast števila prisotnih na intervenciji v začetni fazi, kaže jasno na to, da je bila dokaj hitro sprejeta in
izvedena odločitev o aktiviranju večjega števila sil. Glede na razmere, iz izkušenj predhodnih požarov in
seveda tudi tega, lahko potrdimo, da je to bila prava odločitev, da se požar čim prej omeji in pogasi, ter
ne preide okvirov, ki terjajo večje in dlje trajajoče napore, ter seveda posledično z njimi povezane stroške
gašenja.
Špice na grafu predstavljajo menjavo gasilcev na terenu (odhajajoče in prišle sile).

Slika št. 23: Aktivirane gasilske regije
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Datum
Čas

Avgust 2019

21.8.2019

22.8.2019
Skupaj število
opravljenih ur

Število pripadnikov na intervenciji
14:00

18:00

2:00

13:00

21:00

Severno primorska gasilska regija

59

133

153

67

43

4162

Obalno kraška gasilska regija

0

39

39

0

0

906

Notranjska gasilska regija

0

0

0

97

0

1040

Gasilska enota Nova Gorica

9

14

0

7

0

211

Civilna zaščita FJK - Italija

0

2

18

14

0

458

Domače sile (GZ Goriška in GZ N.Gorica
– Šempeter)

59

109

36

53

43

2298

GZ Goriške (7 PGD)

38

73

22

32

35

1507

GZ N.Gorica – Šempeter (2 PGD)

21

36

14

21

8

792

GZ Ajdovščina (4 PGD)

0

17

0

0

0

115

GZ Cerkno (5 PGD)

0

0

18

0

0

234

GZ Tolmin (5 PGD)

0

0

18

0

0

234

GZ Kobarid (2 PGD)

0

0

12

0

0

156

GZ Bovec (2 PGD)

0

0

10

0

0

120

GZ Vipava (2 PGD)

0

5

5

0

0

78

GZ Idrija (6 PGD)

0

0

36

0

0

468

Kraška GZ (8 PGD)

0

39

0

0

0

380

GZ Postojna (8 PGD)

0

0

39

0

0

527

GZ Vrhnika (6 PGD)

0

0

0

27

0

270

GZ Logatec (7 PGD)

0

0

0

32

0

352

GZ Loška dolina (3 PGD)

0

0

0

10

0

110

GZ Cerknica ( 8 PGD)

0

0

0

28

0

308

GZS Ekipa za podporo ( 7 članov)

0

4

4

2

0

87

Ostali sodelujoči

11

27

3

17

0

487

Vse gasilske enote skupaj

68

190

196

173

43

6406

Vsi skupaj

79

217

199

190

43

6894

Tabel : Število sodelujočih na intervenciji ob danem času in skupno število opravljenih ur
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POTEK INTERVENCIJE
Dne 21.8.2019 ob 12.29 je s strani občana v Regijski center za obveščanje Nova Gorica (ReCO NG) prišel
klic, da je levo od pomnika na Cerju viden dim. Na podlagi načrta aktiviranja izvajalcev zaščite in reševanja
občine Miren-Kostanjevica, za primer požara v naravnem okolju, je bil neposredno aktiviran Javni zavod za
gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, preko tihega alarmiranja pa še matično
prostovoljno gasilsko društvo Kostanjevica na Krasu (PGD).
Gasilska enota je v danem trenutku že bila na sočasni intervenciji v občini Miren-Kostanjevica, na reki
Vipavi, z nalogo pobiranju kadavrov, zato je na intervencijo iz Nove Gorice izvozila zgolj z enim vozilom
(GVGP-1) in 2 gasilcema. PGD Kostanjevica na Krasu pa je ob 12:33 uri izvozila s tremi gasilskimi vozili
(GVGP-1, GCGP-2 in PV-1) in 8 gasilci.
Glede na videno na poti s strani vodje Gasilske enote Nova Gorica (Erika Kverha), da gre za intenzivnejši
požar v večjem obsegu (vidni ognjeni zublji v krošnjah dreves, večji položen oblak dima nosi zahodno v
smeri Italije), je bila preko ReCO NG podana zahteva za aktiviranje gasilcev v pripravljenosti na domu
Gasilske enote Nova Gorica in bližnjih PGD gasilske zveze Goriške (PGD Dornberk in PGD Renče-Vogrsko)
in GZ N.Gorica – Šempeter (PGD Šempeter in PGD Nova Gorica). Prav tako je bila podana tudi zahteva, da
se intervencija na reki Vipava prekine in na intervencijo požara dostavi poveljniško vozilo Gasilske enot
Nova Gorica. S strani Gasilske enote je na intervencijo izvozila tudi cisterna z enim gasilcem.
Ob 12:43 uri je na kraj požara prvo prispela gasilska enota PGD Kostanjevica, dve minuti kasneje, ob 12:45,
pa Gasilska enota Nova Gorica. Sporazumno je bilo dogovorjeno, da vodenje intervencije prevzame
službujoči vodja Gasilske enot Nova Gorica, Kverh Erik.
Situacija ob prihodu na kraj požara:

Slika št. 24: Stanje na požarišču ob prihodu prvih gasilskih enot
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Požar se je zaradi burje zelo hitro širil, na zahodu je celo preskočil makadamsko cesto na kateri se je
postavilo vozila. Z obstoječimi silami na terenu, ob danem trenutku, glede na prehodnost in konfiguracijo
terena, požara ni bilo moč obkoliti. Požar se je zelo hitro širil v smeri vetra po grebenu navzgor v smeri
proti pomniku na Cerju. Ob prihodu gasilskih enot PGD GZ Goriške in GZ N.G-Šempetra ob cca. 13.00 uri je
bil požar že 200-300m zahodno od samega mesta nastanka, v smeri pomnika na Cerju, kot to prikazuje
naslednja slika.

Slika št. 25: Širitev požara
Odločitev je bila, da se požar omeji s frontalnim napadom na dovoznih poteh (makadamski poti in
asfaltirani cesti do pomnika na Cerju), še preden se požar približa cesti. Na južno makadamsko pot sta bili
razporejeni gasilski enoti PGD Dornberk z vozili GVGP-2, GVGP-1 in GVM in PGD Šempeter pri Gorici z
vozilom GVGP-2. Na asfaltirano pot, ki vodi k pomniku na Cerju, pa zvrha navzdol PGD Šempeter z vozilom
AC 30/120, PGD Kostanjevica z vozilom GCGP-1, Gasilska enota Nova Gorica z vozilom AC in PGD Nova
Gorica ter PGD Renče-Vogrsko z voziloma GVGP-1.

Slika št. 26: Razpored prvih dodatnih aktiviranih gasilskih enot po terenu
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Žal pa se je zastavljena taktika izjalovila. Preden se je požar približal cesti, je zaradi močne burje preskočil
cesto in začelo je goreti cca. 15m zahodneje preko ceste. Gasilske enote na kraju so pričele z gašenjem
preskoka požara, vendar ga niso uspele zatreti, ker jih je z vzhodne strani ogrožala glavnina čela požara in
so se bile primorane umakniti više in nižje po cesti. Preskok se je zgodil med AC GENG in GVGP-1 PGD
Nova Gorica.
Objekt spomenika na Cerju ni bil v neposredni nevarnosti zaradi plamena, saj je sam objekt grajen iz kamna
in primerno oddaljen od gozdnih površin. Nevarnost pa je predstavljal dim, ki je s seboj nosil goreče ogorke,
ki bi jih lahko preko oken zaneslo v sam objekt.

Slika št. 27: Preskok požara prek asfaltirane ceste ki vodi k pomniku na Cerju
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Ker je glede na situacijo širjenja požara bilo jasno znano, da požara z razpoložljivimi silami ne bo mogoče
omejiti, je bila podana zahteva po dodatnem aktiviranju:
13:15 - helikopterja Slovenske vojske
13:21 - poveljnika Gasilske enot Nova Gorica
13:37 - dodatnih gasilskih enot GZ Goriške (PGD Dobrovo, Kanal, Avče in Čepovan)
13:48 - najbližjega PGD Komen, Obalno kraške gasilske regije,

V danem trenutku je na kraj prispelo tudi poveljniško vozilo Gasilske enote Nova Gorica.
Ob cca. 14.00 uri pa je bila sprejeta odločitev, da se na parkirnem prostoru, pri uvozu ceste za Cerje, ob
glavni cesti Miren-Kostanjevica na Krasu, vzpostavi sprejemno mesto. Poveljniško mesto pa na
prireditvenem prostoru v Opatjem selu.
Glede na informacije s terena, da se požar zelo hitro širi, je ob 14:24 bila v ReCO NG podana še zahteva o
aktiviranju PGD Kraške gasilske zveze (PGD Povir, Divača, Senožeče, Materij, Lokev, Sežana in Štjak). Ker
gre za požar na območju, ki je onesnaženo z neaktiviranimi ubojnimi sredstvi (NUS), pa ob 14:46 uri še
državna enota Severno primorske regije za NUS.
Med tem časom, se je del enot na terenu, ki so bile nameščene na asfaltirani in makadamski cesti,
prerazporedil po požarišču.
Na poveljniško mesto, ki je bilo v teku postavitve, je ob 14.40 uri prispel poveljnik gasilske enote Nova
Gorica. Sočasno pa tudi poveljnik CZ občine Dean Bizjak s člani CZ , župan občine Miren-Kostanjevica
Mavricij Humar in poveljnik GZ Goriške Žorž Branko. Prav tako sta na poveljniško mesto prišla tudi
predstavnika zavoda za gozdove Slovenije OE Sežana.
Zaradi burje se je požar med tem časom silovito širil.

Slika št. 28: Smer širitve požara po preskoku požarne ceste ki vodi na Cerje
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Gasilske enote na terenu so zaradi preskoka in širitve požara, samodejno glede na razmere, spremenile
svoje položaje.
Prispele gasilske enote PGD Komen, PGD Dobrovo, Čepovan in dodatno PGD Nova Gorica se je razporedilo
na čelo požara, na asfaltirano pot od sprejemnega mesta (regionalne ceste Miren-Kostanjevica) do križišča
asfaltirane poti Lokvica – Cerje. Ekipo gasilske enote PGD Dobrovo, kasneje pa dodatno še PGD Dornberk,
pa napotilo na vzpostavitev helioporta za potrebe oskrbe z vodo v Orehovljah.
Ob 14:55 uri, po predhodni seznanitvi s stanjem na terenu je bila izvršena predaja vodenja intervencije.
Nadrejeni službujoči vodja izmene Kverh Erik je predal vodenje intervencije poveljniku Gasilske enot Nova
Gorica Simonu Vendraminu.
Ob 14:55 uri je bil vzpostavljen tudi prvi stik z Regijskim gasilskim poveljnikom Severno primorske regije
Stankom Močnikom in dogovorjeno je bilo, da se aktivira dodatne sile iz regije. Tako je bilo ob 15:03 uri
aktivirana GZ Ajdovščina (PGD Selo, PGD Col, PGD Šmarje in PGD Ajdovščina) in GZ Vipava (PGD Podnanos
in PGD Vipava). Regijski gasilski poveljnik se je odpravil na pot. V štab pa je prispel tudi Regijski poveljnik
CZ severno primorske, Samuel Kosmač.
Ob cca.15.10 uri pa je s terena prišla informacija, da je požar preskočil spodnjo asfaltirano cesto in se zelo
hitro širi naprej proti zahodu.

Slika št. 29: Drugi preskok požara na spodnji asfaltirani ceste
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Avtor: Blaž Rogelja, PGD Komen

Slika št. 30: Podrobnejši prikaz drugega preskoka požara prek asfaltirane ceste

Požar v predelu borovih gozdov je prešel v vršni (kompleksnejši) požari in potreben je bil umik sil.

Slika št. 31: Drugi preskok požara – požar v krošnjah dreves (kompleksnejši požar)
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Ko je s terena prišla informacija po intenzivnem širjenju požara v smeri državna meja R Italije/Slovenija je
bilo ob 15:21 uri s strani vodje intervencije (Simona Vendramina), na podlagi sporazuma med poklicnima
gasilskima enotama, telefonsko obveščeno poveljstvo gasilcev iz Gorice o požaru in o temu, da obstaja
možnost, da bo požar lahko prešel tudi državno mejo.
Ob 15:25 je na požarišče prispel prvi helikopter SV in pričel z delom. Podana je bila dodatna zahteva za
aktivacijo cisterne z gorivom za potrebe helikopterjev.
Vodstvo intervencije, zaradi nujnih nenapovedanih premikov gasilskih enot na terenu, kot posledica
hitrega spreminjana dogodkov – situacije na požarišču, v začetni fazi vzpostavljanja sistema vodenja (IPSa), ni imelo natančnih podatkov kje se posamezna gasilska enota nahaja in ne kakšno območje je požar že
zajel. K temu je nedvomno pripomoglo tudi slabo delovanje komunikacijskih zvez ZARE. Prav tako pa je
burja povzročala kar precejšnje težave z namestitvijo pripomočkov za vodenje intervencije in je bilo
potrebno kar nekaj časa, da se je poveljniško vozilo namestilo na takšno lokacijo in smer, da je bilo v
zavetrnem območju, vendar še vedno v dosegu radijskih zvez in drugih potrebnih povezav (interneta).
Zaradi tega je bila sprejeta odločitev, da vodja operativnih sil Kozar Sebastjan ob 15.25 uri opravi fizični
obhod z vozilom in pregled nad požariščem, ter na zemljevid posname obseg požara in razporeditev enot
na terenu. Prelet s helikopterjem ni bil možen, ker je helikopter že zapel košaro za odmet vode. Proces
posnemanja stanja na terenu je trajal cca. 1,5 -2 uri.
Sprejeta je bila tudi odločitev, da prvo prispele gasilske enote na makadamski poti JV od Cerja, ostanejo
na položaju in poskrbijo, da požar ne preide omenjene ceste. Gasilske enote na asfaltirani ceste od
zgornjega parkirnega prostor do Cerja, pa se premaknejo južneje na asfaltirano cesto iz smeri Lokvica do
parkirnega prostora k Cerju, z nalogo, da počakajo, da se požar približa cesti in ga tako pogasijo, ter s tem
preprečijo širitev požara v smeri vzhoda.
Del obstoječih sil in kasneje prispelih aktiviranih sil na asfaltirani cesti od uvoza iz regionalne ceste MirenKostanjevica do križišča ceste Lokvica-Cerje, se je premestilo (16:10) na zahodnejšo regionalno cesto
Miren – Kostanjevica, tik ob državno mejo z R Italijo. Zaradi tega je bila tudi podana zahteva za popolno
zaporo regionalne ceste Miren-Kostanjevica na odcepu Miren – Lokvica.
Ob 15:45 uri je bil vzpostavljen prvi stik z vodjo aktiviranih gasilskih služb na Italijanski strani in izmenjava
informacij. Italijanska stran je za gašenje ponudila tudi njihov že aktiviran helikopter. Kasneje pa tudi
pehotne enote na podlagi dogovor o premestitvi Italijanskih sil na cesto Miren-Kostanjevica. Tako je bila
ob 16.40 uri preko poveljnika CZ RS Srečka Šestana podana zahteva za aktivacijo pomoči po bilateralnem
protokolu med URSZR in CZ FJK.
Zaradi razmer na terenu, iztrošenosti gasilcev in ob zavedanju, da požara ne bo mogoče pogasitvi v kratkem
času, se po prihodu Regijskega gasilskega poveljnika Severno primorske regije, nekaj pred 17.00 uro odloči,
da se poda zahteva za aktiviranje državnega načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem
okolju. Državni načrt je bil potrjen ob 17.00 uri in trajal natanko 24 ur.
Na podlagi slednjega, so bile preko gasilskega poveljnika severno primorske regije aktivirane dodatne
gasilske sile iz Obalno kraške gasilske regije in sicer GZ Postojna (PGD Postojna, Veliko Ubeljsko, Šmihel-
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Landol, Studeno, Hruševje, Košana, Palčje, Studenec) ter preostale gasilske enote iz Severno primorske
gasilske regije.
V nadaljevanju pa je že steklo načrtovanje aktivacije gasilskih enot iz Notranjske gasilske regije za naslednji
dan.
Aktivirana je bila tudi služba nujne medicinske pomoči, ki je na kraj prišla ob 17:15 uri. Daljnovodov na
območju požara zaradi gašenja ni bilo potrebno izklapljati, tako da so ostali v funkciji normalnega
delovanja.
Po prihodu dodatnih aktiviranih sil in aktivnem gašenju s pomočjo helikopterjev, se je zvečer ob 20:20
požar omejilo pred glavno cesto Miren-Kostanjevica na Krasu, vendar le ta še ni bil pod popolnim
nadzorom.
Rob jezika požara se je najbližje približal glavni regionalni cesti Miren- Kostanjevica v zračni oddaljenosti
cca.180m in cca. 320m državni meji z R Italijo.
Manjši helikopter SV je ob 20:30 zapustil intervencijo. Vodja intervencije Simon Vendramin in podpoveljnik
GZS, pa sta še pred odletom helikopterja Cougar SV, opravila prelet nad požariščem z nalogo ocene stanja.
Jugo vzhodni rob požarišča ob vasi Lokvica je bil še aktiven – na posameznih krajih so bili vidni plameni,
vsepovsod po in robu požarišča so bila aktivna žarišča. To je potrdil tudi pilot helikopterja, ki je uporabljal
posebno napravo s tehnologijo za nočno letenje.
Ob 20.50 uri je sledila menjava gasilskih enot na požarišču. Tako so preko noči ostale na požarišču gasilske
enote GZ Idrija, Cerkno, Bovec, Kobarid in Postojna.
Nekaj pred 22.00 uro pa je na mesto intervencije prišel zaskrbljen domačin, ki je opozoril na to, da ima v
gozdu v smeri širitve požara štalo (nadstrešek) z 5 glavami živine (krave). Dostop do samega objekta naj bi
bil mogoč le s traktorjem ali terenskim vozilom. Premika živine v nočnem času ni bilo mogoče izvesti. Na
podlagi tega se je opravil tudi fizični ogled in ugotovilo se je , da je sam rob požara precej oddaljen od
samega objekta in ni v nevarnosti. Poleg omenjenega se je planiralo tudi obvarovanje dveh kmetijskih
površin – nasada oljk, ki sta bili v smeri širitve požara ob glavni cesti Lokvica – Cerje.
Tekom noči se zaradi varnosti ni predvidelo večjih aktivnosti gašenja.
Ob 24.00 uri je sledila predaja vodenja intervencije in sicer Simon Vendramin je predal vodenje intervencije
Stanku Močniku.
Pred predajo pa se je skladno z dogovorom s centrom CZ FJK v Palmanovi dogovorilo o ponovni aktivaciji
helikopterja CZ FJK za jutranji čas, ter uredilo vse potrebne obrazce za ponovno zaprosilo za čezmejno
pomoč za helikopter (CORS-ReCO – EMER 1,2).
Tekom noči na 22.8. je na robih požarišča prihajalo še do izbruha številnih plamenov, ki so jih gasilci v nočni
izmeni tudi uspešno zatrli. Sama vas Lokvic ni bila v nevarnosti.
Ob 6.00 uri dne 22.8.2019 je sledila ponovna predaja vodenja intervencije in sicer Stanko Močnik je
vodenje intervencije nazaj predal Simonu Vendraminu.
Ob 6.30 uri se na podlagi dogovora s piloti helikopterja SV s predhodnega dne, preko ReCO NG poda
zahteva za aktiviranje enega helikopterja Slovenske vojske.
Nemudoma po prihodu helikopterja CZ FJK ob 6:45 uri je bil opravljen prelet (Vendramin) požarišča z
namenom ocene stanja in pripravi plana dela.
Stanje na požarišču je bilo dokaj stabilno. Na terenu je bilo na 3 lokacijah še opaziti plamena in dim, drugod
po robu požarišča več manjših žarišč.
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Slika št. 32: Pogled na požarišče ob 6.45 dne 22.8.2019

Helikopter je pričel z zalivanjem najbolj aktivnih žarišč na požarišču.
Ob 7.00 se izvrši menjava gasilskih enot na terenu. In sicer nočno izmeno so zamenjali gasilci iz Notranjske
gasilske regije. Pol ure pred tem pa se je izvršila menjava vodij sektorjev na terenu.
Ob 7.30 prileti helikopter Slovenske vojske – Cougar in po dogovoru prične z zalivanjem roba požarišča na
severnem delu. Po 8.30 uri, ko Italijanski helikopter zapusti intervencijo, pa tudi čelu požara.
Ob 10.00 uri vodja intervencije in poveljnik PGD Kostanjevica na Krasu, kot prvo prispeli na kraj požarišča
opravita s kriminalisti razgovor in ogled kraja nastanka požara.
Gasilci na terenu so tekom dneva dobro očistili in dobro namočili 2m celoten rob požarišča ter dodatno
tudi najbolj aktivna žarišča v notranjosti požarišča, da zaradi burje ne bi prišlo do ponovnega vzbuha
požara.
Nekaj po 13.30 uri je bil požar popolnoma pogašen.
Ob 17.00 se prekine državni načrt in po odhodu gasilskih enot iz notranjske gasilske regije, so gasilsko
stražo nad požariščem prevzela lokalna gasilska društva GZ Goriške in GZ N.Gorica –Šempeter, ki so jo
tekom pozne noči na dne 23.8., zaradi dežja opustile in se žal bile primorane napotiti na drugi nov požar v
Vitovlje, ki ga je zanetila strela.
V naslednjih dneh je na požarišču prišlo večkrat (6 krat) do ponovnih izbruhov požarov. Šlo je za manjša
žarišča, predvsem debel in podrastja zaradi podtalnega požara, ki so se zaradi burje ponovno obudila.
Žarišča sta pogasili matično PGD Kostanjevica na Krasu in GENG
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ŠKODA NA GASILKIH VOZILIH IN OPREMI

Zaradi gašenju požara so gasilske enote na svojih vozilih in opremi utrpele tudi poškodbe in okvare. Le te
se je evidentiralo že na sami intervenciji – prijavno/odjavnem mestu. Nekatere pa so bile prijavljene tudi
naknadno preko aplikacije Vulkana, GZS. Po natančnejših podatkih, ki jih je zbrala GZS po požaru, naj bi
škoda bila ocenjena na dobrih 18.655,72 €. Ocenjena vrednost še ni dokončna. Podrobnejše informacije
glede tega so razvidne iz poročila GZS.

ZAGOTAVLJANJE PREHRANE IN PIJAČE
Za oskrbo gasilcev in ostalih služb in enot ZIR na terenu in v delilnem mestu so poskrbeli člani civilne
zaščite občine Miren-Kostanjevic, ki so v dnevih požara razdelili 972 toplih obrokov in sendvičev ter
1500 plastenk vode. Na intervenciji pa seveda le ni teklo tako gladko kot bi moralo. Žal so nekatere
sile tudi tokrat ostale brez obroka, in to prav tiste, ki so bile najdlje na intervenciji. Vendar glede na
iznajdljivost štaba, se je tudi zanje poskrbelo, vendar z zamikom. Zato se v imenu vodstva intervencije
vsem iskreno opravičujemo. Težava je bila v organiziranosti razdeljevanja prehrane. Namreč obrok
hrane na terenu so najprej prejele sile, ki so pred kratkim prišle na intervencijo. Zato bi rad poudaril,
da se še vedno pozablja na nenapisano pravilo, da enote, ki prihajajo načrtovano na pomoč, morajo
biti samooskrbe vsaj za 24 ur časa, da s tem še dodatno ne obremenjujejo že tako obremenjenega
vodstva intervencije. Zagotavljanje večjega števila obrokov v zelo kratkem času na lokalni ravni, je
zelo velik logistični podvig, zato v razmislek za v bodočnost, da bi bilo mogoče smiselno načrtovati,
da se ob aktivaciji državnega načrta aktivira tudi logistične kapacitete Slovenske vojske (mobilna
kuhinja).
Po zbranih podatkih s strani CZ Mirna-Kostanjevica so stroški prehrane in pijače znašali 4433,58 €.
Podrobnejše informacije o tem so razvidne iz poročila, ki ga je pripravil občinski poveljnik CZ MirenKostanjevica Dean Bizjak.
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ZAKLJUČEK

Da danes govorimo le o 86 ha pogorelih gozdnih površin, brez škode na lastnini in kar je najpomembneje
brez poškodovani, gre zahvala dobri organizaciji ter hitremu in strokovnemu ukrepanju vseh sodelujočih
na intervenciji. Bila je izkušnja za vse nas, za organiziranost, pripravljenost in različne načine sodelovanja.
Pogasitev požara, ki se zaradi burje zelo hitro širil, v zgolj dveh dneh, terja čimprejšnjo aktivacijo in
angažiranost večjega števila gasilskega kadra in opreme. To je tudi eden izmed glavnih ključev do uspeha.
Aktivacija državnega načrta in takojšen prihod sil na pomoč, kaže na dejstvo dobre organiziranosti
Slovenskega gasilstva.
Kot vodja intervencije bi se rad zahvalil vsem sodelujočim na intervenciji, ki so s svojim trudom in
požrtvovalnostjo na kakršenkoli način pripomogli k temu, da smo s skupnimi močmi pogasili požar in tako
ponovno dokazali, kaj zmoremo. Z gasilskim pozdravom » Na Pomoč«.
Simon Vendramin, vodja intervencije
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UPORABLJENE KRATICE

V poročilu so bile uporabljene naslednje kratice:

URSZR – Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje
GZS – Gasilska zveza Slovenije
GZ – Gasilska zveza
PGD – Prostovoljno gasilsko društvo
FJK – Furlanija Julijska Krajina
CZ – Civilna zaščita
PV-2 – Večje poveljniško vozilo
GVGP-1 – Malo terensko vozilo za gašenje gozdnih požarov
GVGP-2 – Večje terensko vozilo za gašenje gozdnih požarov
AC – Gasilska avtocisterna
GCGP – Gasilska cisterna za gašenje gozdnih požarov
GVC – Gasilno vozilo z vodo
GVM – Gasilsko vozilo za prevoz moštva
MB – Motorna brizgalna
JV- Jugovzhodno
JZ – Jugozahodno
SV – Slovenska vojska
DENUS – Državna enota za neaktivirana ubojna sredstva
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